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Anotācija

 Renāte Zaļivska

 MĀCĪBU MATERIĀLI MODULIM «ĒKU UN BŪVJU VIZUĀLĀ PĀRBAUDE»

 Metodiskajā izstrādnē apkopoti mācību materiāli MIP «Namu pārzinis» 

moduļa Ēku un būvju vizuālā pārbaude saistošās likumdošanas apguvei 

klātienē vai tiešsaitē. Piedāvāta tēmas Dzīvojamās mājas apsekošana 

apguvei prezentācija ar četrām apakštēmām: 1)Jēdziens un tiesiskais 

regulējums; 2) Vizuālā apskate 3) Tehniskā apsekošana; 4) Dzīvojamās 

mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana.

 Mērķauditorija: MIP «Namu pārzinis» izglītojamie un pedagogi.



Dzīvojamās mājas vizuālā apsekošana

I. Jēdziens un tiesiskais

regulējums



Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība (I)
Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.p. obligāti veicamā pārvaldīšanas darbība
ir dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk.,
dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un
kārtējais remonts

Savukārt saskaņā ar Noteikumu 2.p., dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju
apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu veic, lai nodrošinātu dzīvojamās mājas
uzturēšanu (fizisku saglabāšanu) visā tās ekspluatācijas laikā un nepieļautu apdraudējuma
iestāšanos.

Ar apdraudējumu jāsaprot cilvēku dzīvības, veselības, drošības īpašuma vai vides
apdraudējumu.

Jēdziens “apdraudējums” ir vērtējams kā nenoteiktais tiesību jēdziens. Šajā gadījumā
nenoteiktā tiesību jēdziena lietošana ir apzināta likumdevēja izvēle, lai panāktu materiālo
taisnīgumu, ko nevar panākt ar citiem juridiskās tehnikas līdzekļiem.

Pamatojoties uz MK 2015.gada 30.jūnijā noteikumi Nr.337 Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" 7.p., būves vizuālo apskati var veikt
būvinspektors, kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu, kuras laikā fiksē un
novērtē redzamos bojājumus un sagatavo atzinumu par būves pārbaudi, kā arī dzīvojamās
mājas pārvaldītājs, veicot dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženiertīklu tehniskā
stāvokļa apsekošanu, kuru rezultātus fiksē dzīvojamās mājas apsekošanas reģistrācijas
žurnālā. Apskates rezultāti var būt pamats detalizētai būves, tās daļas vai iebūvēto
būvizstrādājumu tehniskajai izpētei



Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība (II)

Noteikumi nosaka dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, 
tehniskās apkopes un kārtējā remonta veikšanas kārtību un nosacījumus:

 dzīvojamās mājas, tās iekārtu un komunikāciju un elementu apsekošanas intervālus;

 kāda veida lēmums ir jāpieņem pārvaldītājam, ja konstatē bojājumu:

a)ārkārtas remonta veikšanu, ja ir konstatēts kāds no noteikumu projekta 17. punktā 
minētajiem bojājumiem;

b)plānotā remonta veikšanu un pārvaldīšanas darba plāna papildināšanu;

c)darba uzdevuma sastādīšanu tehniskajai apsekošanai;

d)energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai.

 intervālus, kuros pēc attiecīgā mājas elementa kalpošanas laika beigām ir jāveic 
tehnisko apsekošanu, saskaņā ar 2019. gada 25.jūnija Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 280 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Būvju tehniskā apsekošana"”

 veicamo darbību periodiskums, kas nodrošinā regulāru dzīvojamās mājas, tajā esošo 
iekārtu un komunikāciju apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējā remonta veikšanu. 



Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība (III)
Noteikumi nošķir, kuras darbības veic dzīvojamās mājas pārvaldītājs, kuras sertificēts

speciālists:

 dzīvojamās mājas tajā esošo iekārtu un komunikāciju vizuālās apskates un tehniskās

apsekošanas veikšanu nodrošina dzīvojamās mājas pārvaldītājs (īpašnieks vai

pārvaldnieks, kuram ar līgumu ir uzdots veikt attiecīgās darbības). Nodrošināt

nozīmē veikt pašam, vai noalgot attiecīgu speciālistu, kuram, ja nepieciešams, ir

attiecīgs sertifikāts konkrētās darbības veikšanai.

Darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apskati,

tehnisko apkopi un kārtējiem remontdarbiem jāveic nepārtraukti, lai nodrošinātu

dzīvojamās mājas uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Dzīvojamās mājas

īpašniekam ir pienākums nodrošināt pārvaldīšanas darbību izpildei nepieciešamo

finansējumu.

Sabiedrības mērķgrupa: tiesiskais regulējums attiecas uz dzīvojamo māju pārvaldīšanā

un apsaimniekošanā iesaistītām personām: dzīvojamo māju īpašnieki, dzīvokļu īpašnieki,

pārvaldnieki, servisa organizācijas.

Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženiertīklu tehnisko apkopi, vizuālo apskati,

tehnisko apsekošanu un bojājumu novēršanu nodrošina dzīvojamās mājas pārvaldītājs.

Dzīvojamās mājas pārvaldītājs — dzīvojamās mājas īpašnieks vai pārvaldnieks

(Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, p.1(3)).



Atbildība

Dzīvojamās mājas pārvaldītāja atbildība par noteikumos regulēto pienākumu

nepildīšanu paredzēta:

1)civiltiesiskā atbildība - par ar dzīvojamās mājas īpašnieku savstarpēji noslēgtā

pārvaldīšanas līguma nosacījumu nepildīšanu. Pārvaldnieks ir atbildīgs dzīvojamās

mājas īpašniekam par viņam dotā pārvaldīšanas uzdevuma izpildi saskaņā ar šā

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma, Civillikuma un noslēgtā pārvaldīšanas līguma

noteikumiem.

2)administratīvā atbildība - saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma
29.pantu par likumā noteiktās obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības neveikšanu:

 brīdinājums;

 naudas sods dzīvojamās mājas īpašniekam vai pārvaldniekam (ja minēto

pārvaldīšanas darbību uzdots veikt pārvaldniekam) no divām līdz divsimt

astoņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divām līdz

divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.

Pamatojoties uz Administratīvās atbildības likuma 16.2. p., viena naudas soda vienība

ir pieci euro.



Dzīvojamās mājas vizuālā apsekošana

II.Vizuālā apskate



Vizuālā apskate (I)
Dzīvojamās mājas, tās konstrukciju, kā arī tajā esošo iekārtu un inženiertīklu tehnisko stāvokli
nosaka vizuālajā apskatē. Vizuāli neapskata dzīvojamās mājas konstrukcijas, kā arī iekārtu un
inženiertīklu daļas, kurām būves tehniskā risinājuma dēļ nevar piekļūt.

Ļoti svarīga, vizuālās apskates ietvaros, veicama inženiertīklu ievadu hermētiskuma pārbaude.
Ņemot vērā dzīvojamo māju inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli, var secināt, ka
nepieciešams nodrošināt māju pagrabu drošību, it īpaši, lai māju pagrabos caur attiecīgās
mājas apkures, ūdens apgādes un kanalizācijas ievadiem, kā arī citu inženierkomunikāciju
ievadiem, avārijas gadījumā neieplūstu gāze. Nepieciešamība hermetizēt mājas pagrabu
apkures, ūdens un kanalizācijas, kā arī citu inženierkomunikāciju ievada vietas ir pamatota, lai
nodrošinātu cilvēku un apkārtējās vides drošību. Gāzes avārijas noplūdes gadījumā, t.sk.,
ārpus dzīvojamo māju pagrabiem, gāze var ieplūst apkures, ūdens apgādes un kanalizācijas,
kā arī citu inženierkomunikāciju sistēmas šahtās, kanālos u. tml. un caur tiem nokļūt māju
pagrabos. Sasniedzot noteiktu gāzes koncentrāciju rodas gāzbīstama situācija, kas var radīt
sprādzienu. Īpaši aktuāla šī problēma ir apkures sezonas laikā.

Tomēr ar vizuālo pārbaudi (apskati) iespējams fiksēt un novērtēt vienīgi redzamos bojājumus,
bet nevar konstatēt slēptus bojājumus, kas var būt par iemeslu avārijas situācijai.

Vizuāli nevar un nepārbauda iekārtas, inženiertīklus un konstrukcijas (to daļas), kas ir iebūvētas
šahtās, starpsienās, zem grīdām, starpstāvu pārsegumos vai ir nosegtas ar izolējošu materiālu.
Līdz ar to dzīvojamās mājas pārvaldītājam noteikts pienākums vizuāli apskatīt tikai tās
dzīvojamās mājas konstrukciju, kā arī tajā esošo iekārtu un inženiertīklu daļas, kuras var redzēt.



Vizuālā apskate (II)
Dzīvojamās mājas konstrukcijas, koplietošanas iekārtas un inženiertīklu daļas, kas atrodas
dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupās, vizuāli apskata reizi gadā izlases kārtībā, ja
dzīvojamās mājas īpašnieks nodrošinājis šādu iespēju.

Tāpat dzīvojamās mājas pārvaldītājs, izvērtējot situāciju, var noteikt, vai apsekojamas
visas, tikai daļa vai konkrētas telpu grupas, piemēram, ņemot vērā konkrēta stāvvada
pārbaudes nepieciešamību.

Ja dzīvojamās mājas īpašnieks pārvaldītājam nenodrošina iespēju veikt vizuālo apskati,
minēto faktu fiksē dzīvojamās mājas apsekošanas reģistrācijas žurnālā un visas sekas
gulsies uz šī īpašnieka pleciem.

Vizuālās apskates faktu fiksē dzīvojamās mājas apsekošanas reģistrācijas žurnālā, kas ir
mājas lietas sastāvdaļa. Vizuālās apsekošanas fakta fiksācija reģistrācijas žurnālā savukārt
ļaus pārliecināties par attiecīgā pasākuma veikšanas periodiskumu un turpmāko rīcību
gadījumos, kad konstatēts bojājums.

Terminu skaidrojumi:

Inženiertīkli” - saskaņā ar MK 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie
būvnoteikumi” 2.16.p. nozīmē būvju kopumu, kas sastāv no cauruļvadiem, kabeļiem,
vadiem, aprīkojuma, iekārtām un ierīcēm un paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas,
gāzes, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu ražošanai, pārvadei (transportam),
uzglabāšanai vai sadalei, kā arī inženiertīklu pievadiem un iekšējiem inženiertīkliem. Pie jau
nosauktajiem inženiertīkliem pieder arī ventilācijas sistēma.

Dzīvojamās mājas konstrukcijas - nosaka MK noteikumi Nr.340 2015.gada 30.jūnija 
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas".

Koplietošanas iekārtas – siltummezgls, siltummainis, sūknis, t.sk. atsevišķā īpašuma robežās 
esošie sildelementi, ja to funkcionālā darbība ir atkarīga no kopīpašumā esošajām 
inženiertīkliem utml.



Remontdarbu organizēšana

Ja vizuālajā apskatē vai tehniskajā apsekošanā ir konstatēti apstākļi, kas var radīt 

bojājumu rašanos, dzīvojamās mājas pārvaldītājs veic nepieciešamos pasākumus 

minēto apstākļu novēršanai, proti, remontdarbu veikšana.

Remontu veic, lai nodrošinātu dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženiertīklu 

turpmāku ekspluatāciju. Remonts var būt:

ārpuskārtas remonts – šajos noteikumos minēto bojājumu savlaicīga novēršana;

plānotais remonts – bojājumu novēršana dzīvojamās mājas pārvaldītāja noteiktajā 

termiņā.

Noteikumos lietotais jēdziens “savlaicīgi” ir nenoteiktais tiesību jēdziens.  Šajā gadījumā 

nav iespējams noteikt visām iespējamām situācijām vienotu tipizētu bojājumu 

novēršanas termiņu, jo atsevišķos gadījumos iekļautais risinājums var būt netaisnīgs. 

Tādēļ šajā gadījumā nenoteiktais tiesību jēdziens “savlaicīgi” tiek lietots apzināti.  Strīda  

gadījumā jēdziena saturu ir jānoskaidro tiesību normu piemērotājam



Dzīvojamās mājas vizuālā apsekošana

III.Tehniskā apsekošana



Tehniskā apsekošana (I)
Būvju tehniskās apsekošanas darba kārtību un saturu nosaka MK noteikumi Nr.337 (Rīgā
2015.gada 30.jūnijā) Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā
apsekošana".

Saskaņā ar MK noteikumu 2014.gada 19.augusta Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 2.7.p.:

būves tehniskā apsekošana - būvju, to daļu, kā arī iebūvēto būvizstrādājumu tehniskā
stāvokļa apzināšanas un izvērtēšanas darbu komplekss;

Tehniskās apsekošanas mērķis ir noteikt būves atbilstību Būvniecības likuma 9.pantā
minētajām būves būtiskajām prasībām. Būve projektējama, būvējama un ekspluatējama
atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām
prasībām:

1) mehāniskā stiprība un stabilitāte;

2) ugunsdrošība;

3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums;

4) lietošanas drošība un vides pieejamība;

5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem);

6) energoefektivitāte;

7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.



Tehniskā apsekošana (II)                
Būvnormatīvs nosaka, ka būvi apseko:

 periodiski būves ekspluatācijas laikā atbilstoši tās lietošanas veidam saskaņā ar būvju 
tehnisko uzturēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Tā, piemēram, prasība periodiski 
apsekot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tajā esošo iekārtu un inženiertīklus ir jāveic 
saskaņā ar dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomas normatīvajiem aktiem;

 ēkas tehnisko apsekošanu jāveic, ja kopš dzīvojamās mājas un tai piederīgo ēku (būvju) 
nodošanas ekspluatācijā vai saskaņā ar attiecīgās dzīvojamās mājas kapitalitātes grupu 
attiecīgajai būves daļai vai iebūvētajam būvizstrādājumam ir pagājis vidējais kalpošanas 
ilgums.

 pirms būves atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes, arī pirms 
būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanas vai pirms dokumentu izstrādes vienkāršotai 
ēkas fasādes atjaunošanai, lai noteiktu būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves 
izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

 pirms būvdarbu atsākšanas (pēc pārtraukuma);

 citos gadījumos, ja jānosaka būves tehniskais stāvoklis;

Veicamo darbu apjomu pasūtītājs (pārvaldītājs) nosaka apsekošanas uzdevumā.

Būves apseko būvspeciālists, atbilstoši būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un 
patstāvīgās prakses uzraudzības normatīvajā aktā noteiktai attiecīgās sfēras būvspeciālista
kompetencei vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina 
attiecīgu būvspeciālistu. 

Gāzes apgādes sistēmu, elektroapgādes sistēmu, ugunsdzēsības sistēmu, gaisa virsspiediena 
un dūmu izvades sistēmu, iezemējuma un zibensaizsardzības ietaišu, vājstrāvas ietaišu un liftu 
tehnisko izpēti veic specializētie dienesti atbilstoši savai kompetencei.



Tehniskā apsekošana (III) 
Apsekojot būves, ievēro normatīvos aktus un piemērojamos standartus, kuru sarakstu 

interneta vietnē www.lvs.lv ir publicējusi nacionālā standartizācijas institūcija.

Tehniskās apsekošanas pamats ir būves apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos 

būves bojājumus. Apskates laikā veiktos fotofiksācijas materiālus pievieno tehniskās 

apsekošanas atzinumam.

Apsekošanas nosacījumus, būves īpašnieka un apsekotāja tiesības un pienākumus 

būves īpašnieks un apsekotājs nosaka savstarpējā līgumā. Līguma neatņemama 

sastāvdaļa ir apsekošanas uzdevums.

Apsekošanas uzdevumā norāda objektā veicamo apsekošanas darbu apjomu un, ja 

nepieciešams, to detalizācijas pakāpi, apsekošanas gaitā izstrādājamos teksta, 

grafiskos, fotofiksācijas un citus materiālus, kā arī, ja nepieciešams, norāda atzinumā

sagatavot priekšlikumus par konstatēto nepilnību novēršanu.

Atkarībā no apsekošanas darbu apjoma un to detalizācijas pakāpes apsekošanas

objekta vai apsekošanas priekšmeta specifikas izpētei lieto atbilstošas metodes (MK 

noteikumu Nr.337 (Rīgā 2015.gada 30.jūnijā) Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 

405-15 "Būvju tehniskā apsekošana“ p.13).

Norādītās metodes un to apjomu apsekotājs izvēlās patstāvīgi.



Tehniskā apsekošana (IV) 

Apsekošanas rezultāti ir jāapkopo tehniskās apsekošanas atzinumā, kura forma ir

dota būvnormatīva pielikumā. 

Apsekotājs atzinumu sagatavo būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).

Atzinumam var pievienot šādus apsekošanas gaitā izstrādātos materiālus:

1) konstrukciju apsekošanas kartogrammas (novietne, stāvu plāni, griezumi, 

fasādes);

2) uzmērījumu skices, atsevišķu būves daļu, būvizstrādājumu vai elementu (grunts, 

būvkonstrukcijas, inženierkomunikācijas, apdare) detalizētus apsekošanas 

zīmējumus;

3) fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem (būve, tās fragmenti, detaļas un 

raksturīgākie bojājumi, atsegumu detaļas);

4) specializēto dienestu sastādītos aktus un citus dokumentus (monitoringa 

rezultātus, laboratorijas analīzes, ekspertu atzinumus).

Ja būves apsekošanas gaitā atklājas arhitektūras detaļas ar māksliniecisku vērtību, 

apsekotāja un būves īpašnieka pienākums ir ziņot par to Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijai.

http://www.bis.gov.lv/


Tehniskā apsekošana (V) 

Lai veiktu detalizētu izpēti valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos, atsegumu,

zondāžas, skatrakumu vai urbumu izdarīšanai nepieciešama Valsts kultūras pieminekļu

aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauja.

!!!Konstatējot būves iespējamo bīstamību, apsekotājs par to piecu darbdienu laikā

informē būvvaldi, institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai Būvniecības likuma 6.1

panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajos gadījumos – Būvniecības valsts kontroles

biroju, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli ar informāciju par būves adresi un

konstatētajiem bojājumiem, kas var apdraudēt būves mehānisko stiprību vai stabilitāti.
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IV. Dzīvojamās mājas

energoefektivitātes

uzlabošanas pasākumu

nodrošināšana



Dzīvojamās mājas energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumu nodrošināšana (I)
Lai veicinātu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanu, Dzīvojamo māju

pārvaldīšanas likums, kā vienu no obligātajām pārvaldīšanas darbībām, paredz dzīvojamās

mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšanu.

Šobrīd spēkā esošā MK 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.907 „Noteikumi par

dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes

minimālajam prasībām” redakcija paredz, ka dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir pienākums

plānot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, ja dzīvojamai mājai vidējais

siltumenerģijas patēriņš pēdējos trīs kalendāra gados pārsniedz 200 kWh/m² gadā vai 150

kWh/m2 gadā, ja siltumenerģija izmantota tikai dzīvojamās mājas apkurei. Aprēķinot vidējo

siltumenerģijas patēriņu pēdējos trīs kalendāra gados, ņem vērā ēkas apkurināmo lietderīgo

platību.

Pamatojoties uz MK 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.907 «Noteikumi par dzīvojamās

mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam

prasībām» p. 13.1 vizuālās apskates ietvaros veicama inženiertīklu ievadu hermētiskuma un

koplietošanas telpu grupās esošo logu, durvju, lūku, šahtu, kā arī citu iekārtu un elementu

pārbaude, lai konstatētu, vai nav radušies bojājumi vai citi apstākļi, kas rada siltuma noplūdi

apkārtējā vidē. Vizuālās apskates intervālus ziemas un vasaras periodam nosaka dzīvojamās

mājas pārvaldītājs.
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uzlabošanas pasākumu nodrošināšana (II)
Ja vizuālajā apskatē ir konstatēti apstākļi, kas rada siltuma noplūdi apkārtējā vidē, pārvaldītājs
nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu:

 aprīko ārdurvis ar aizvērējmehānismu;

 nodrošina ar siltuma izolāciju apkures sistēmas cauruļvadus un karstā ūdens cauruļvadus,
kuri atrodas neapkurināmās telpās;

 nodrošina ar blīvējumu logus un durvis vai veic to nomaiņu;

 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu plānošanai pārvaldītājs var lemt par
dzīvojamās mājas energosertifikācijas veikšanu.

Augstāk minetie pasākumi jāveic pārvaldītājam jebkurā ēkā neatkarīgi no siltumenerģijas
patēriņa, konstatējot siltuma noplūdi apkārtējā vidē. Tie ir pasākumi, kas nodrošina ēkas
elementu iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu un tiem paredzētās funkcijas nodrošināšanu.

Vizuālās pārbaudes laikā konstatēto pārvaldītājs fiksē Apsekošanas reģistrācijas žurnālā.

!!!Ārpuskārtas remonts būs veicams arī gadījumā, ja tiks konstatēti inženierkomunikāciju
ievadu hermetizācijas bojājumi.

Konstatējot apstākļus, kas veicina siltuma noplūdi apkārtējā vidē, dzīvojamo māju īpašniekiem
būs jāsedz izmaksas, kas saistītas ar ārdurvju aprīkošanu ar aizvērējmehānismu, apkures
sistēmas cauruļvadu un karstā ūdens cauruļvadu, kas atrodas neapkurināmās telpās,
aprīkošanu ar siltuma izolāciju, kā arī logu un ārdurvju aprīkošanu ar blīvējumu.
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uzlabošanas pasākumu nodrošināšana (III)
Viena no būtiskās būvei izvirzāmās prasības, saskaņā ar Būvniecības likumu, ir
energoefektivitāte.

Pamatojoties un Būvniecības likuma prasībām, tika izstrādāti MK 2019.gada 25.jūnija noteikumi
Nr.280 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju
siltumtehnika".

Būvnormatīva mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu ēkās, paaugstinot enerģijas izmantošanas 
efektivitāti, un novērst būvfizikāla rakstura defektu veidošanos ēkās un to būves elementos. 
Ēku būvniecībā paredz enerģētiski efektīvus būves elementus, kas ierobežo oglekļa dioksīda 
emisiju.

Būvnormatīvs nosaka ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būves elementu un to savienojumu 
energoefektivitātes projektēšanas kārtību jaunbūvējamām, pārbūvējamām un atjaunojamām 
apkurināmām ēkām, kā arī esošajās ēkās ierīkojamām jaunām apkurināmām telpām, kurās 
apkures sezonā tiek uzturēta temperatūra 8° C un augstāka. 

Ēku ārējās norobežojošās konstrukcijas vai elementi (turpmāk – būves elements) ir ārējās 
sienas, jumti, bēniņu pārsegumi, pārsegumi, kas saskaras ar āra gaisu (arī virs 
caurbrauktuvēm), grīdas virs neapkurināmiem pagrabiem, aukstās pagrīdes un grīdas uz 
grunts, pagraba ārsienas, kas saskaras ar āra gaisu vai grunti, ārsienu logi, durvis un vārti, kā arī 
iekšējās sienas un citas virsmas, ja tās norobežo telpas, starp kurām gaisa temperatūras 
starpība ir 5 °C un vairāk. 
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uzlabošanas pasākumu nodrošināšana (IV)
Enerģētiski efektīvi ir tādi būves elementi un to risinājumi, kuri pietiekami efektīvi pasargā 

telpas no atdzišanas ziemā un no pārkaršanas vasarā, nodrošinot labāku termālo 

komfortu iekštelpās. Būves elementiem novērtē siltuma inerci un izvēlas piemērotāko 

nesošo un siltumizolējošo slāņu kombināciju.

Noteikumos tiek noteiktas minimālās energoefektivitātes prasības attiecībā uz būves 

elementiem, kas ir norobežojošo konstrukciju daļa un kas būtiski ietekmē norobežojošo 

konstrukciju energoefektivitāti, kad tos nomaina vai modernizē, un tādējādi sasniegtu 

izmaksu ziņā optimālu līmeni.

Būvnormatīvu nepiemēro ēkām, kas minētas Ēku energoefektivitātes likuma 3. panta 
otrās daļas 2. punktā, proti, 

 kuras ir kultūras pieminekļi vai kurās atrodas kultūras pieminekļi, kā arī kultūras 

pieminekļu teritorijās esošām ēkām, ja likuma prasību izpilde apdraud šo kultūras 

pieminekļu saglabāšanu vai pazemina to kultūrvēsturisko vērtību.



Paldies par uzmanību


